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FRANCEZUL O MARTELEAZA PE
KOVESI – Procurorul francez JeanFrancois Bohnert nu renunta la cursa
pentru sefia Parchetului European si
avertizeaza ca asa-zisa experienta a
Laurei Kovesi in lupta anticoruptie nu
este suficienta pentru EPPO: „Este ca
si cum ai folosi un binoclu. Daca
schimbi focalizarea, nu mai este la
fel... Multi ma sustin si stiu ca am
experienta in infiintarea de institutii.
Nu pot renunta, fiindca multi n-ar
intelege”
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Asa-zisa experienta a fostei sefe DNA Laura Kovesi (foto dreapta) in lupta anticoruptie din Romania nu este
suficienta ca sa garanteze ca ea va fi un Procuror Public European competent. Este avertismentul lansat de catre
procurorul francez Jean-Francois Bohnert (foto stanga), cel care a declarat pentru Politico.eu ca nu s-a retras
din cursa pentru sefia Parchetului European (EPPO) si ca nici nu are de gand s-o faca.
Precizarea lui Bohnert vine dupa ce vineri, 12 iulie 2019, RFI.ro (un site din propaganda lui Kovesi) a scris nici mai
mult, nici mai putin decat ca francezul va fi numit la sefia Parchetului financiar francez (post pentru care fusese
audiat in ziua precedenta), ceea ce inseamna ca „este practic retras din cursa de Franta”. Fireste ca propaganda
kovesista s-a napustit sa rostogoleasca acest fonfleu, chiar daca jurnalista Lili Mayer de la Politico.eu a publicat pe
Twitter inca de vineri dezmintirea primita din partea procurorului francez.
Luni, 15 iulie 2019, Politico.eu a actualizat un articol din 9 iulie, in care ii face profilul lui Jean-Francois Bohnert,
adaugand de data aceasta precizarile francezului in legatura cu propria perseverenta in competitia pentru
conducerea EPPO. In acelasi articol, este citat un purtator de cuvant al misiunii diplomatice frantuzesti la UE, care
duminica seara a declarat ca „in acest stadiu, nimic nu s-a schimbat” in legatura cu pozitia Hexagonului fata de
propriul candidat.
Bohnert ii taie din elan Lulutei
La randul sau, intrebat daca i se pare ca discutia din jurul EPPO se concentreaza prea mult pe asa-zisa experienta
a Laurei Kovesi in legatura cu lupta anticoruptie, in conditiile in care sefia Parchetului European va presupune mult
mai mult decat atat, Jean-Francois Bohnert a raspuns laconic: „Da”.
„Este principala experienta a lui Kovesi. Pot intelege de ce asa ceva vine din partea ei”, a adaugat Bohnert,
cu referire la focusul pe lupta anticoruptie.
Imediat dupa aceea, francezul s-a aratat nemultumit de acordarea unei prea mari importante luptei
anticoruptie: „Este ca si cum ai folosi un binoclu. Daca schimbi focalizarea, nu mai este la fel. Poate ca nu sa procedat bine in timpul audierilor din Parlamentul European, prin focusul atat de insistent doar asupra
coruptiei”.
De asemenea, Bohnert a marturisit ca s-a simtit eclipsat de Kovesi si a acuzat „diferenta de tratament” din partea
mass media: „Initial, desigur, acesta nu a constituit un avantaj. M-am simtit lasat putin in spatele scenei din cauza
focusului principal asupra doamnei Kovesi”.
Cu toate acestea, Jean-Francois Bohnert a adaugat ca nu este el omul care sa caute lumina reflectoarelor. In
schimb, Bohnert a invocat sustinerea de care se bucura: „Multi ma sustin si stiu ca am experienta in infiintarea
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de institutii. Nu pot renunta, fiindca multi n-ar intelege”. Anchetatorul s-a aratat „putin trist” citind mesaje pe
Twitter in care i se cerea sa fie „om de onoare” si sa se retraga din cursa.
Procurorul francez a exemplificat, mentionand pozitiile de conducere pe care le-a detinut in Franta, precum si
contributia adusa la dezvoltarea de noi sisteme de cooperare judiciara europeana: prima data in Germania (ca
magistrat de legatura), iar mai apoi in Olanda (in calitate de delegat la Eurojust – unitatea de cooperare judiciara a
UE).
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